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دوره :
قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مدرس:
مهران آرامش

جهاد دانشگاهی امیرکبیر
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آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور

فصل اول – کلیات

ماااده  -1کالایااه شاااهاارداریاهااای ساااراسااار کشاااور و سااااااماااناهااای وا اااتااه مشااا اول مااقاررات ایاان
آییننامه ه تند.
تاابصااااره  -ساااااامااانااهااای وا ااااتااه ااه شااااهاارداری کااه ااه اسااااتااناااد مااواد  )48و  )111قااانااون
 -1338تشااا یاال شااااده یااا می شاااونااد و دارای شاااخصااای ا

شاااهرداری  -مصاااو

قوقی و اساااتق ل مااا ی

وده و یش اا پنجاااه درصااااد  )%05سااارمااایااه آنهااا توساااه شاااهرداری تااامین شااااده اااشااااد در صاااورتی
کااه در اساااااسااانااامااه آن هااا آیین نااامااه اساااتخاادامی پاااصااای پیش ینی نشااااده اااشااااد مشااا ول مقررات
این آیین نامه ه تند.

ماااده  -2م اااتاخاادمااان شاااهارداریاهااا اا ناهار اساااتاخاادامای ااه اهااار دساااتااه ااه شااار ایر تق ااای
مای شاااونااد :ا ا

 -م اااتاخااد ثااا اا

کااه ااه ماوجااد ا ا رسااا ای در ی ی اا روههااای جاادول قو

ماوواااود ماااده  ) 1قاااناون نااهااا ها اااهاناا

پارداپاا کااارکانااان دو اا

 -مصاااو  -1335و اصااا

ااات

اداادی آن رای تصاااادی ی ی اا پ اااا هااای ساااااامااانی ر اساااااس آیین نااامااه اساااتخاادامی شاااهرداری
استخدا شده اشد.

 -م اااتخاد رسااا ی کاه ر اسااااس قااانون اساااتخادا کشاااوری مصاااو  -1380و اصااا

اات دادی آن در

شهرداریاستخدا شده اس .

پ  -م اااتخااد موقاا

کااه ااه موجااد قرارداد رای ماادت مدین و کااار مشاااخد ااه اساااتخاادا شاااهرداری

درمیآید.

ماقاررات اساااتاخاادامای ایان قابایاال م اااتاخاادمااان و تارییرات داادی آن توساااه واارت کشاااور تهیااه و ااا
ماااوافاااقااا

سااااااااماااان مااادیاااریااا

و ااارنااااماااه ریااا ی کشاااااور اجااارا پاااواهاااد شااااااد.
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 1331و اصااا

ااات اداادی آن ه اااتنااد .

تابصاااره  -مشاااااااال کااار اری در شاااهارداری انااا ااه پاایشاااناهاااد هار یاا

اا شاااهارداریاهااا و تااایاایااد

ت  -کااار اران شاااهارداری کااه مشااا اول قاااناون کااار مصاااو
واارت کشاااااور و سااااااامااان ماادیااریاا

و اارنااامااه ریاا ی کشاااااور مشاااااخااد ماای شاااااونااد.

ماااده  - 3م اااتخاادمااان رسااا ی در صاااورت درپواساااا

و م اااتخاادمااان ثااا ا

موواااود ناادهااای ا ) و

) ) ماده )2این آیین نامه مش ول مقررات این آیین نامه ه تند.

ماااده  - 8ساااااامااان تا صااایالای و ایاجاااد یااا اار
رعااایاا

پ اااتاهااای ساااااامااانای در کالیااه شاااهرداریهااا ااا

تابصاااره ماااده  )112قاااناون اساااتخاادا کشاااوری مشااا ول ماااده  ) 08قااانون شاااهرداری و اصااا

یه آن اس .

ماااده  - 0در مااورد اساااااتااخاادا اتااباااد اایااگااانااه در شاااااهاارداری اار اسااااااس قااواناایاان و مااقااررات
مر وط ه واارتخانهها وموس ات دو تی ع ل پواهد شد.

ماااده  - 3ااه ماانااهااور نااهااارت اار

اااان اجاارای ایاان آیاایاان نااامااه شااااورای اداری و اسااااتااخااداماای

شااااهاارداری کااه در ایاان آیاایاان نااامااه شااااورا ناااماایااده ماای شااااود در هاار یاا
ه چنین در شهرهای ا ج دی

یش اا پانصد ه ار ن ر تش یل می ردد.

ماااده  - 3اعضااااای شاااورای شاااهارهااای ااا جا ادایاا
ماای شاااااونااد :ا اا

اا اسااااتااانااهااای کشااااور و

شاااااهااردار و در ااایااا

ایاش اا پااانصااااد ها ار ن ر ااه شااار ایر تدیین

او مااداااون مااا اای و اداری شاااااهاارداری ریاایاار شاااااورا).

 -ن اینده واارت کشور ساامان شهرداریهای کشور).

پ  -دو ن ر اا مدیران یا کارشناسان پبره و مطلع ه انتخا

شهردار.

ت  -مدیر کل امور شهرداریهای واارت کشور.
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ماااده  - 4شاااورای هاار اساااتااان کااه ار

ااان اجاارای ایان آیاایاان نااامااه در شاااهاارهااای ایاار پااانصااااد

ها ا ار نا ا ااار آن اساااااتاااان ناااهاااارت مااای کاااناااد اا افاااراد ایااار تشااااا ااایااال مااای شاااااود:
ا

 -مداون ع رانی استانداری رییر شورا).

 شهردار شهر مرک استان.
پ  -مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری.

ت -ی

ن ر اا کارشناسان پبره و ذی ص

در امور استخدامی شهرداریها ه پیشنهاد رییر شورا و تاییداستاندار.

ث  -شاااهاردار شاااهری کااه م ااااایاال مر وط ااه شاااهرداری مورد تصاااادی وی در شاااورا مطر می شاااود .
تابصاااره  -د اایارپااانااه شاااورا در دفااتار اماور شاااهاری و روساااتااایای اساااتااانااداری م اااتاقاار مای شاااود.

ماااده  - 1شاااااوراهااا عاا وه اار ورااایاا

مااقاارر در ایاان آیاایاان نااامااه ااه عاانااوان کااار ااروه اجاارایاای

طار طاباقااه اناادی مشاااااااال ماوواااود ماااده  ) 21آیایان نااامااه اجارایی قااانون نهااا ه اااهناا

ماوواااود تصاااویااد نااامااه شااا اااره 03305 .ت 833ه مااور  133531134در شاااهارداریااهااا

کااارکانااان دو اا

ورایا ااه ناهااارت ر
م تخدمان ثا

ااان اجرای طر طبقااه ناادی مشاااااااال و رسااایااد ی ااه اعتراوااااات اساااتخاادامی

شهرداری را نی ر عهده دارد.

تبصاااره  -جل ااااات شاااورا ااا ضاااور ااداقاال سااااه هااار اعضااااا رسااا ی ا
داقل سه رایمثب

ماااده - 15

پرداپاا

می یااا ااد و تصااا ی ااات ااا

دارای اعتبار اس .

ق ا جل ااااه اعضااااای شاااورا ااه ااای هر جل ااااه یاا

هل

قو و م ایااای م اااتخاادمااان

شاااهارداری مارکا اساااتااان تادایایان مای شاااود کااه اا ماااال اعتبااارات شاااهرداری ذی ر ه قااا اال پرداپاا
اس .
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فصل دو  -ورود ه پدم

ماده  - 11داوطلبان ا ستخدا در شهرداری اید دارای شرایه ایر اشند:

ا

 -تا دی

ج هوری اس می ایران.

 -داقل هجده و داکثر سی و پنج سال ت ا سن در ورود

پ  -انجا پدم وری ه ع ومی یا مدافی

دای .

ت  -اعتقاد ه مبانی ج هوری اس می ایران و قانون اساسی آن.

ث  -تاادیان وعااامالایاا

اا ه ا ااا اسااا

یااا پیروی ی ی اا ادیااان ااه رسااا یاا

قانون اساسی ج هوریاس می ایران.

ج  -عد اعتیاد ه مواد مخدر.

چ  -داشتن دیپل کامل متوسطه.

 -عد ما ومی

ه مارومی

 -داشتن توانایی ج

اا قو اجت اعی.

ی رای انجا کاری که داوطلد استخدا آن اس .
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شاااناااپتااه شااااده در

ن سا قه.

د  -عد تجاهر ه ف ق و داشتن شای تگی اپ قی ال ا و

تبصاااره  - 1شاااهرداری می توانااد رای پ اااا هااای

تصاااادی ساااااامااانی در مشاااااااال تخصاااصااای ااا

تصوید شوراداوطلبان را تا سن هل سا گی استخدا ن اید.

تبصاااره  - 2فهرسااا مشاااااال تخصاااصااای توساااه واارت کشاااور تهیاه و پر اا تااییااد ساااااماان مادیریا

و

رنامهری یکشور در شهرداریها اجرا پواهد شد.

تابصاااره  - 3ارای تصاااادی دضااای اا پ اااتهااای ساااااامااانیب شاااهرداری می توانااد ااا تصاااویااد شاااورا
داوطالاابااان اسااااتااخاادا را ااا داشااااتاان ااواهاایاانااامااه پااایااان دوره راهاان ا ااایاای تاااصاااایاالاای اسااااتااخاادا
ن اید.

تابصاااره  - 8ک ااااانای کااه ماجااددا اا ه اساااتخاادا شاااهرداری در می آینااد مشااا ول مااادودیاا
سااان ماوواااود نااد

ااداکثر

) این ماااده نخواهنااد ود مشاااروط ر این ااه سااان آنهااا پر اا ک ااار ماادت پاادماا

در شهرداری اا داکثر سن مقرر تجاور نن اید.

تاابصاااااره  - 0شاااااهاارداری ماای تااوانااد ااا اناادااقاااد قااراردادهااای پااا

اا پاادمااات مشاااااوره ای افااراد

ماتاخصاااد یااا ماهاناادسااااان مشاااااور ااا پایشاااناهاااد شاااهاردار و موافقاا
ا ا ا ااه ماناااسااابای ااه ایان افاراد پارداپاا
مشاااااور پااارجاای عاا وه اار مااوافااقاا

نا ااایاادب و ای در پصاااو

شاااورا اسااات اااده ن وده و

ق

اناداقاااد قارارداد ااا ماهناادسااااان

شااااوراب مااراتااد ااایااد ااه تااایاایااد وایاار کشااااور ناایاا اارسااااد.

ماااده  - 12اساااتخاادا رای تصاااادی پ اااا هااای ساااااامااانی اا طریق امتاااان یااا م ااااا قااه ااه ع اال
می آید.

تابصاااره  -اار ا اری اماتاااااان و م ااااا ااقااه در شاااهاارداریاهااا ااه مااوجااد آیاایان نااامااه ای پااواهااد ااود
کااه توساااه واارت کشاااور تهیااه و ااه تاااییااد ساااااامااان ماادیری ا

و رنااامااه ری ی کشاااور پواهااد رسااایااد.

ماااده  - 13شااااهاارداریااهااا م ا اال ا اانااد در صااااورت داشااااتاان اعااتاابااار ال ا در ااودجااه مصااااو ب ناایااروی
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ان ااااانای ماورد نایاااا پاود را ارای تصاااادی پ اااتاهااای ساااااامااانای اا این داوطلبااان واجااد شااارایه پر
اا اپاار مااجااوا اساااااتااخاادا اا مااراجااع ذی صااا ا
ماااده  - 18افاارادی کااه در تاااریااا ا اا

و مااوافااقاا

واارت کشااااور تاااماایاان ناا ااایاانااد.
در اسااااتااخاادا

ایاان آیاایاان نااامااه ااه صاااااورت ااایاار ثااا اا

شاااهرداریهااا و ساااااامااانهااای وا اااتااه ه اااتنااد و در مشاااااااال کااارمناادی انجااا وری ااه می ن ااایناادب در
صاااورت وجود پ اا ا
پادم ا

تصاااادی و داشاااتن شااارایه ا راا شاااراال مورد نهر و ااداقاال سااااه سااااال سااااا قااه

متوا یب در صاااورتی کااه پادم ا

آنهااا ادامااه داشاااتااه ااشااااد اا تصاااویااد شاااورا اا شااارط م ااااا قااه

مووود این ماده مدا ه تند.

ماااده  - 10شاااهردارانی کااه دااد اا تاااریا  1303311322ااه سااا ا
و پاادماا

آن هااا پاااتاا ااه یااافااتااه اااشاااااد ااا رعااایاا

شااارایاه ایار اا شااارط اماتااااان و م ااااا اقااه مادااا

شاااهردار منصاااو

شااااده اااشااانااد

ماااده  ) 11ایاان آیاایاان نااامااه و دارا ااودن

ه اااتانااد و مای تاوانانااد در یا ی اا شاااهرداریهااای

کشور استخدا شوند.

اا

 -پاادماا

آناهااا ااه عاالاا

اساااتاد ا ااا یااا اتا ااا دوره قاااناوناای پاادماا

اهااار سااااال) پااات ا ااه

یافته اشد.

 -اداقاال دو ساااال ساااا قاه پادما متوا ی یاا هااار ساااال ساااا قاه پاادما متنااو در سااا ا

شاااهردار

داشته اشند.

پ  -در صاااورت تاداالایااق اا پاادماا
ص

طاباق مااقاررات قااانااونایب دارای ا ا قاطاادای اارا اا

اا ماراجااع ذی

اشند.

ت  -ااداکثر تااا ماادت ی ا

سااااال اا تاااریا پااات ااه پاادماا

در پواساااا

اساااتخاادا پود را ااا رعااایاا

سااااایار اناادهااای ایان ماااده ااه یا ای اا شاااهارداریاهااای کشاااور یااا سااااااماااناهااای وا اااتااه ت ااالای ا
ن ایند.
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تاابصاااااره  -1ایاان ااونااه افااراد در صاااااورت رعااایاا
مااوافااقاا

ه ااااتااه ا یاانااش اا پاادماا

ااناادهااای ا اا )ب

) و پ) ایاان ماااده و

دوره آامااایشاااای مااووااااود ماااده  ) 14ایاان آیاایاان نااامااه ماادااا

ه تند.

تابصااااره  - 2شاااهااردارانای کااه اار اساااااس ماااده  ) 33قااانااون تشااا اای ا ت و اناتااخااا ااات شااااوراهااای
اسااا مای کشاااور و اناتااخااا شاااهاارداران مصاااو
ماادت یاا

 1330اا کااار ارکاانااار شااااده انااد مای تااواناناادب طاای

سااااال ااا تاااییااد شاااورا رای ی ی اا پ اااتهااای

تصاااادی ااه اساااتخاادا شاااهرداری مر وط

یا سایر شهرداریهای کشور در آیند.

تابصاااره  - 3شاااهاردارانای کااه قابا پاااتا ااه پاادماا
یاا

سااااال مای ااررد مای تواننااد ااا رعااایاا

تصاااویاا د ایان آیایان نااامااه درپاواساااا

یااافاتااه انااد و اا پاااتا ااه پاادماا

سااااایر ناادهااای این ماااده تااا ماادت یاا

آناهااا یش اا

سااااال اا تاااریا

اساااتخاادا پود را ااه آپرین شاااهرداری مر وط یااا شاااهرداریهااای

کشور ت لی ن ایند.

تابصاااره  - 8در صاااورت عااد وجاود پ اااا

ساااااامااانای ماناااسااااد در شاااهرداریهاااب واارت کشاااور می

تاوانااد ااه پایشاااناهاااد شاااهرداری متقاااوااای اساااتخاادا ب ااا موافقاا
کشاااور ن اااباا

ااه ایاجاااد پ اااا

کارشناسب کاردان وک

ساااااامااان ماادیریاا

و رنااامااه ری ی

ااا نااا مطااا ق ااا ماادرت تاصااایلی متقاااوااای تااا

ی ی اا عناااوین

کارشناس اقدا ن اید.

ماااده  - 13شااااهاارداریااهااا م ا اال ا اانااد کااار ااران مااورد ناایاااا پااود را کااه در تشاااا اای ا ت مصااااو
عاناوان کااار ار ثااا اا

شاااناااپاتااه شااااده انااد در صاااورت داشاااتان اعاتابااار ال ا در ودجااه مصاااو

تصاااادی پ اااا هااای ساااااامااانایب پار اا اپاار ماجاوا اساااتاخاادا و ماوافقاا
کا ایاتااه طاباقااه اناادی مشاااااااال کااار اری اساااتااان ااا رعااایاا

ااه
رای

اا واارت کشاااور و تاااییااد

ماقاررات قاااناون کااار اا ایان داوطلبااان

واجد شرایه استخدا ن ایند.

ماااده  - 13جااانااباااااناای کااه در تاااریااا ا اا

ایاان آیاایاان نااامااه ااه صاااااورت ااایاار ثااا اا
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اارای

مشاااااااال کااارماناادی در اساااتخاادا شاااهرداری یااا ساااااامااانهااای وا اااتااه اااشااانااد ااا رعااایاا
ت اااهایا ت اساااتاخاادامیب اجت اااعی جااانبااااان مصاااو

قااانون

 1338و ااا تصاااویااد شاااورا اا شااارط امتاااان و

م ا قه مدا ه تند.

ماااده  - 14داوطاالاابااان اسااااتااخاادا کااه در امااتاااااان یااا م ااااا ااقااه ورودی پااریاارفااتااه شااااده انااد یاا
دوره آامااایشااای را طی می ن اااینااد کااه ماادت آن ااداقاال شاااش ماااه و ااداکثر دو سااااال اساااا ب هر اااه
وواااع پاادم ا

و رفتااار آنهااا در دوره پاادم ا آامااایشااای روااااای ا

خش اااشااااد

قطدی اساااتخاادا آنهااا

پار اا تااایایااد ه اااتااه ا ینش ذی ر ه ااه عنوان م اااتخااد ثااا اا صااااادر می شاااود و ماادت پاادماا
آامایشی ج ء سا قه پدم

آنها ما و

میشود.

تابصاااره  - 1در صاااورت عااد اعا

ناهار ه اااتااه ا یاناش رر ماادت تدیین شااااده

اساااتخاادا

قطدی م تخدمانآامایشی صادر می شود.

تابصااااره  - 2افااراد مشااا ااول ایاان ماااده در طای دوره پاادماا
مااا ااااو

آامااایشاااای در ا ا م ااااتااخااد ثااا اا

و اا ااقااو ب فااو ا ااداااده شااااراال و سااااایاار م ا ایااای پ اااا

مااورد تصاااادی در ااروه ورودی

رپوردار می شوند.

تابصاااره  -3ااه پاادماا

افارادی کااه ااداکاثار تااا پااایااان دوره آامااایشااای صااااا ا

رای ا قااا در پ اااا

مورد نهر تشخید داده نشوند پات ه داده می شود.
ااه ایاان قااباایاال افااراد ااقااو و ماا ایااای ایااا ماارپصاااای اسااااتاااااقاااقاای اساااات ا اااده نشااااده و ک ااااور
اانش تگی ک ر شده پرداپ میشود.

ماااده  - 11هر اااه م اااتخاادمااان رسااا ی و ثااا اا

شاااهرداری و ساااااامااانهااای وا اااتااه اا پاادماا

شاااهارداری یااا سااااااماااناهااای وا اااتااه اساااتادا ااا ن ااایناادب اساااتخاادا مجاادد آنهااا ااا موافقاا
رعااایاا

سااااایار ماقاررات ایان آیایان نااامااه پار اا اعا

ا ین ونه م تخدمان اا طی دوره آامایشی مدا

ه تند.
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در

شاااورا و

ناهار ه اااتااه ا یاناش ام ااان پااریر اساااا

و

ماااده  - 25صاااادور ا ا ااا اساااتاخاادامای م اااتاخاادمااان ثااا اا
اا اااااا

در اادو ورود ااه پاادماا

انااطاابااا

شاااهرداریهااا ااه ج شاااهرداری تهران )

ااا مااقااررات ایاان آیاایاان نااامااه مااوکااول ااه تااایاایااد واارت

کشور اس .

ماااده  - 21شاااهرداری مور اساا ا

سااااال نااه شااااا ی اااتگی و اساااتدااداد م اااتخاادماان رسااا ی ثااا ا

را اار اسااااااس وااااوا ااه اراشااااایااا اای کااارکاانااان دو اا

پود

مااورد ااررسااااای قاارار داده و نااتاایااجااه را در

پرونده استخدامی آنها مند ر ن اید.

ایان ساااناجش طوری صاااورت می یرد کااه موجااد ارشاااااد و مدر اساااتاقااا م اااتخااد رای ا راا روه
و پ ااااااتاااهاااای ااااال تااار یاااا ااا و

اااررا نااادن دوره کاااارآماااوای جااادیاااد ااااشااااااد.

فصل سو  -قو و م ایا

ماااده  - 22قو مبنااای م اااتخاادمااان ثااا اا

و رسااا ی شاااهرداریهااای ساااراسااار کشاااور و ساااااامااانهااای

وا اااتااه ارا ار عاادد مابانااای اقاو م اااتاخاادمااان مشااا اول قااانون نهااا ه اااهناا
دو اا

ااات ااداادی آن ااا اع ا ااال واااارایااد ریااا اای مصااااو

و اصااا

پرداپاا

کااارکنااان

ساااااال نااه تاداایاایاان ماای شااااود.

ماااده  - 23تاخصااایاد مشاااااااال م اااتخاادمااان مشااا ول این آیین نااامااه ااه روههااای ورودی ر مبنااای
جادول تخصاااید مشاااااال م اااتخادماان مشااا ول قاانون اساااتخادا کشاااوری و قاانون نهاا ه ااهنا
کارکنان دو

و اص

ات ددی آن اس ..

تابصاااره  - 1تاراایایارات و اصااا

ااات در اروها هااای مااوواااود ایان ماااده و تااخصااایاد ااروه ورودی ااه

م اااتاخاادماااناای کااه مشاااااااال آناهااا اا پاایاچایااد اای و
ماهااارتاهااای پااا

پرداپ

و فاو ا اداااده اساااا

اااااسااایاا

اارپاوردار و م اااتاالا

دارا ااودن

ااه پایشاااناهاااد واارت کشاااور و تاااییااد ساااااامااان ماادیریاا

رنامه ری ی کشور ه اجرا در میآید.

تبصاااره  - 2انتصااااا

م اااتخاادمااان شاااهرداری و ساااااامااانهااای وا اااتااه در ایر رساااتااه مر وط م اااتخااد
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و

ما انود اساااا

و ی در صاااورت نیاااا و داشاااتن شااارایه ا راا شاااراال پیشااانهااادی می توان ااا روااااایاا

م تخد و موافق

ماااده -28

شورا او را در رستهدیگر منصو

ن ود.

اقاو م اااتاخاادمااان در هار سااااال ااا در ناهار رفتن پاادماا

قااا اال قبول آنهااا در ساااااال

قاباال ااه شااار ایار تادایایان مای شاااود :واااریااد افا ایش سااانواتی  ) 1قو سااااال قباال

قو هر

سال
ماااده  _20ساااوا اق پاادماا
قا ل ا ت ا

نی

کااار اران شاااهارداری ااه ااااا

تجر ی رای تصاااادی مشاااااااال کااارمناادی

.

و ای در صاااورت ارایااه ماادارت م اااتانااد موواااود ماااده  ) 18طر طبقااه ناادی مشاااااااال و اصااا
اداادی آن ساااوا اق پاادماا

آناهااا پار اا تااایایااد شاااورا اا ااااا

ااات

تاجار ااه و ا اراا مشاااااااال کااارمناادی

قا ل ا ت ا اس .

تابصاااره  -کااار ارانای کااه ماوفق ااه اپاار ماادرت تاصااایلی اااال تر شاااونااد هنگااا اساااتخاادا کااارمناادی
ساااوا اق پاادماا مشااااا ااه یااا مارتاباه آنهااا در شاااهرداری اا اااا

تدیین روه ر اساااااس آپرین ماادرت

تاصیلی و ا تایید شورا قا ل ا ت ا اس .

ماااده  - 23شااااهاارداری ماای تااوانااد ااه م ااااتااخاادمااان مشاااا ااول ایاان آیاایاان نااامااه کااه پاادماا

آنااهااا

روااااایاا خش اااشااااد و م اااتخاادمااانی کااه پاادمااات رج اااتااه انجااا داده اااشااانااد ااه شااارط دارا ودن
شااااای اااتااگاای ااراساااااس ماااده  ) 21ایاان آیایاان نااامااهب ع ا وه اار فااو ا اداااده شااااراال ااروه ماار اوطب
افا ایاش فاو ا اداااده شاااراال ااه مایا ان ااداکاثار ای اااا

درصااااد عاادد مابانااای اروه مار وط را پردااد

و ای ااه هار ااال فاو ا اداااده شاااراال یااادشااااده نابااایااد اا یا صاااادوپاناجاااه درصااااد  )%105اقااو
مبنایم تخد تجاوا ن اید
.
تابصاااره  -مایا ان افا ایاش فاو ا اداااده شاااراال ماوواااود این ماااده و مصااااادیق پاادمااات رج اااتااه ااه
پیشنهاد شهردار و تایید شورا تدیین می شود.
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ماااده  - 23ک ااااانای کااه ااه پاادماا

ثااا اا

شاااهارداری پااریارفاتااه مای شاااونااد در او ایان طبقااه روه

ماار ااوط قاارار ماای اایاارنااد و اانااان ااه دارای سااااا ااقااه پاادماا

دو ااتاای یااا پاادماا

در شااااهاارداری یااا

ساااااامااانهااای وا اااتااه اااشااانااد ااه ااای هر سااااال پاادماا ب اا واااریااد اف ایش سااانواتی ااه می ان سااااه
درصااااد  ) %3رپوردار می شاااونااد و ماادت پاادماا
ما و

وری ااه ع ومی آنهااا نی ج ء سااااا قااه پاادماا

شااااان

می شود.

ماااده  - 24جاادول و ناااااوه ارتااقااای ااروه م اااااتااخاادمااان ااا در نااهاار اارفااتاان ارا
م اااوو ایاتاهاااب اها ایاا
تابصاااره - 1

کااارب ماایاا ان

ورااایا ب ساااوا ق تجر یب تاصااای ت و اراشااایااا ی شاااااا ن تدیین می شاااود .

اقاو م اااتاخاادماااناای کااه ارتاقااای ااروه مای یااا اانااد ار اساااااس عاادد ماابانااا در ااروه

جدید ه اوافه مج وداف ایشهای سنواتی در روه قبل تدیین می شود.

تبصاااره  - 2ارتقااای روه م اااتخاادمااانی کااه ساااق رشاااتااه شااارلی مورد تصاااادی آنهااا اجااااه اسااات اااده
اا اروه تادیین شااااده جهاا

ماادرت تاصااایلی آنهااا را ن ی دهااد منوط ااه انتصااااا

آنهااا ااه مشااااااااال

دیگر اس .

ماااده  - 21شااااهاارداری ماای تااوانااد در صااااورت وجااود شاااارایااه ایاار م ااااتااخااد را ااه ااروهااهااای اااال
تر ارتقا دهد:

ا

 -در روه جاادیااد پ اااا

ساااااامااانی

تصاااادی وجود داشاااتااه اااشااااد یااا ر اساااااس طر طبقااه

اناادی مشاااااااال ااه سااابااد ا ا راا شااارایاه تااصااایلی یااا تجر ی مقرر در طر ب در طبقااه شااارلی کااه در
روه اال تر اس

قرار یرد.

 م اااااتااخااد در پاادمااات اارشاااااتااه پااود ا ااراا اایاااقااتابصاااره -

و کااارداناای ناا ااوده اااشاااااد.

اقاو و امااتایااااات ماار اوط ااه ایااثااار اران مشااا اول قااانااون اساااتااخاادا کشاااوری و قااانااون

ناهااا ها اااهاناا پارداپاا

کااارکانااان دو اا

در ماورد م اااتاخاادمااان ایاثااار ار شاااهارداری نی اع ااال می

شود.
13

ماااده  - 35شااااهاارداری ماای تااوانااد ااا تصااااویااد شااااورا ااه م ااااتااخاادمااان پااود یاا
تشاااویاقای ماوواااود ما اااد تابصاااره  )8ماااده  ) 3قاااناون ناهااا ها اااهاناا
اص

پارداپاا

ا اای دو ااروه

کااارکنااان دو اا

و

ات ددی آن ع وه ر روه استاقاقی آنها اعطان اید.

ماااده  - 31م اااتاخاادمااانای کااه ااه ااااا

تارایایار شاااراال در اروه پااایایان تار اا اروه اساااتاااقاااقی

پاود قارار مای ایارنااد مااا ااه ا اتا اااوت اقاو مابانااای اروه قابالی ااا روه جاادیااد ااه اوااااافااه مج ود
افا ایشااااهااای سااانااواتاای قاباالاای را دریااافاا

مای ن ا ااایاانااد و هاار اونااه اف ا ایشاااهااای ااداادی در ااقااو

مابانااای ایان م اااتاخاادمااان در اروه جاادیااد و اف ا ایاش ناااشااای اا ارتاقااای اروه اداادی تااا اساااتاه ا ت
کامل اا ما ه ا ت اوت یادشده ک ر می شود.

ماااده  - 32واارت کشاااور ماورا

اساااا

ار اساااااس اها ایاا

ورااایا ب م اااوو ایاتاهاااب شااارایاه ا اارااب

ماادرت تاصااایلیب تجر ااه و سااااایر شااارایه موثرب کلیااه مشاااااااال شاااهرداریهااا و ساااااامااانهااای وا اااتااه
را طاباقااه اناادی و ارایااا ای ن ا ااایااد و پار اا تااایایااد ساااااامااان ماادیاریاا
یاا اای اا ااروه هااای جاادول ااقااو و واااااوا ااه پاارداپاا
هار ناود اصااا

و اارنااامااه ریا ی کشاااور ااه

فااو ا ااداااده شاااااراال تااخصاااایااد دهااد.

در طار طاباقااه اناادی مشاااااااال انااا ااه پایشااانهاااد واارت کشاااور و پر اا موافقاا

ساامان یادشده قا لاجرا اس .

تابصاااره  -تادایایان اقاو فادالای م اااتاخاادمااان شاااهرداری مشااا ول این آیین نااامااه ر اساااااس آیین
نااامااه ای کااه اا طار واارت کشاااور تاناهایا و ااه تااایایااد ساااااامااان ماادیاریاا

و ارنااامااه ری ی کشاااور

مای رسااااد ااه عا اال مای آیااد و ای در هایاد ماورد ااا اجارای ایان تابصاااره اا اقاو م اااتخااد در ین
تطبیقب رق ی ک ر ن یشود.

ماااده  - 33مااادا کااه طاار طاابااقااه ااناادی مشاااااااال و وااااوا ااه تااراایاایاار ااروه و جاادول فااو ا ااداااده
شااارال م اااتخاادمااان ثااا ا و رسااا ی شاااهرداریهااا توساااه واارت کشاااور تهیاه و ااه تصاااویااد مراجع مر وط
نارسااایااده اساااا ب طار طابقااه ناادی مشاااااااال و جااداول فو ا داااده شاااراال و ترییر روه م اااتخاادمااان
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رسااا ی مشااا ول قااانون اساااتخاادا کشاااوری و قااانون نهااا ه اااهن ا پرداپاا
مورد م تخدمان رس ی و ثا

و اصااا

ااات داادی آن در

شهرداریها قا ل اجرا اس .

ماااده  - 38انتصااااا م اااتخاادمااان ااه پ اااتهااای ساااااامااانی کااه شااارایه ا راا آن را طبق شااار شاااراال
مر وط ندارند م نوداس .

تابصاااره - 1
دارای یاا

انااانچااه رای تصاااادی ی ی اا پ ااا تهااای ساااااامااانی یااا مداااوناا

در شاااهرداریهااایی کااه

ماداااون ه اااتانااد م اااتاخااد واجااد شااارایه در شاااهرداریهااا نباااشاااادب شاااهرداری می توانااد اا

وجاود م اااتاخاادمااان واجااد شااارایاه ا ااراا طار طااباقااه ااناادی مشاااااااال اا سااااایار واارتااخااانااه هااا و
ماوسااا ااااات و شااارکاتاهااای دو اتای و سااااایار شاااهارداریهااا و ساااااامااانهااای وا اااتااه ااه عنوان مااامور
است اده ن اید.

تاابصااااره  - 2شااااهاارداری ماای تااوانااد ااا رعااایاا
دارای ی ا

مااقااررات ایاان آیاایاان نااامااه در شااااهاارداریااهااایاای کااه

مداااون اساا ا فردی را کااه دارای ماادرت تاصااایلی کااارشاااناااسااای ع ران و شاااهرساااااای اساا ا

طاریاق اماتااااان یااا م ااااا اقااه پار اا طار ماوواااود در شاااورا و طای مرا اال
شهردار ه استخدا ثا

ینش در پ اااا

اا

مداا اون

شهرداری در آورد.

تبصاااره  - 3در صاااورت اسااات اااده شاااهرداری اا م اااتخاادمااان واارتخااانااه هاااب موسااا ااااات و شااارکتهااای
دو اتای مشااا ول قااانون اساااتخاادا کشاااوری و قااانون نهااا ه اااهناا
شاااهارداریاهااا و سااااااماااناهااای وا اااتااه ااه عانوان مااامور و انتصااااا

پرداپاا

کااارکنااان دو اا

و ساااااایر

آن هااا ااه ی ی اا پ اااتهااای ثااا اا

ساااااامااانی ااا تصاااویااد شاااورا) راساااااس آیین نااامااه ماااموری ا م اااتخاادمااان مشااا ول قااانون اساااتخاادا
کشوری و اص

ات ددی آن و سایر مقررات مر وط ع ل می شود.

تاابصاااااره  -8در اجاارای ماا اااد ماااده  ) 31قااانااون شاااااهاارداری ذی
قااا ا ماقااا او اا ایاان م اااتاخاا دمااان ثااا اا
پیشنهاد شهردار و تایید شورا منصو

اااااا

دو شاااااهاارداری یااا

و رسااا اای واجااد شااارایاه شاااهاارداری اناتاخااا

می شود.
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و اانااا ااه

ماااده  - 30م اااتخاادمااان ثااا ا

و رسااا ی شاااهرداری و ساااااامااانهااای وا اااتااه ر اساااااس پ اااا

مورد

تصاااادی اا فاو ا داااده شاااراال مر وط ر مبنااای طر طبقااه ناادی مشاااااااال و جاادول فو ا داااده شاااراال
رپوردار میشوند.

تبصاااره  - 1فو ا دااده شااارال م اااتخادماانی کاه تصااادی مشاااااال مادیری
)(1ماااده  )8قااانااون نااهااا هاا اااهااناا

پاارداپاا

فاو ا اداااده شاااراال ماوواااود ایان ماااده و اصااا
تایید ساامان مدیری

کااارکاانااان دو اا

و سااارپرساااتی موواااود تبصاااره
را اار عااهااده دارنااد عاا وه اار

ااات اداادی آن ار اساااااس پیشااانهاااد واارت کشاااور و

و رنامهری ی کشور قا ل اف ایش اس .

تبصاااره  -2فو ا دااده شااارال م اااتخادماانی که تصااادی مشااااال تاقیقی و تخصاااصااای شاااهرداریها موواااود
تاابصااااره  )2ماااده  ) 8قااانااون نااهااا هاا اااهااناا
وه ار فاو ا اداااده شاااراال اروه مار اوط و اصااا
تایید ساامان مدیری

پاارداپاا

کااارکاانااان دو اا

را اار عااهااده دارنااد عاا

ااات اداادی آن ار اساااااس پیشااانهاااد واارت کشاااور و

و رنامه ری ی کشور قا ل اف ایش اس .

تبصاااره  - 3عناااوین مشاااااااال ماادیریاا

و سااارپرساااتی ااا توجااه ااه تشااا ی ت مصاااو

شاااهارداری مار اوط تاوساااه ساااااامااان ماادیاریاا

ااه پیشااانهاااد

و ارنااامااه ریا ی کشاااور اا طاریاق ها اتاراای تدیین می

شود.

تابصاااره  - 8شاااهارداری مای تاوانااد ساااااال نااه ااه کااارکانااانای کااه در اف ایش درآماادهااای کوشاااشااای و
وصاااول آناهااا ماااااد ار اودجااه مصاااو
ای تااا

عنوان ق وصاااول رای یاا

نا اوده انااد ااا تشاااخایاد شاااهاردار فو ا داااده

سااادای و تا

ااار در سااااال ااه می ان یاا

وصااااول شااااده اارای کااارکاانااان ذی ر ا ه پاارداپاا
قو و فو ا داده شرل ماهانه م تخد در ی

درصااااد ماااااد درآمااد کوشاااشااای کااه

ن ا ااایااد مشااااروط اار ایااناا ااه ااداکااثاار اا دو اارا اار

سال تجاوا نن اید.

ماااده  - 33هار اونااه مصاااو ااه ب دساااتاورا ادا االب اخشااانااامااهب آیایان نااامااهب ماقررات و سااااایر ت اااهی
ت کااه ارای کااارکانااان مشااا اول قااانون اساااتخاادا کشاااوری و قااانون نهااا ه اااهناا
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پرداپاا

کااارکنااان

دو ا

تصاااویااد یااا در نهر رفتااه شااااده یااا می شاااود در مورد کااارکنااان شاااهرداریهااای ساااراسااار کشاااور

و سااااااماااناهااای وا اااتااه کااه مشااا اول تابصاااره ماااده  ) 1ایان آیاین نااامااه ه اااتنااد ااا تااامین اعتبااار
ال ا در ودجه شهرداریها ه اجرا در میآید.

ماااده  - 33شااااهاارداری ماای تااوانااد عاا وه اار عاایااد ی و پااادا
ااه هار یاا

اا م اااتااخاادمااان مادااادل یاا

عنوان ق ت
پرداپ

ساااااال نااه در صااااورت وجااود اعااتاابااار

ماااه اقاو و فاو ا ااداااده شاااراال در پااایااان هاار سااااال ااه

اه تنااساااد ماادتی کااه م اااتخااد در آن ساااال تصااادی پ اااتی را ر عهاده داشاااتاه اسااا

ن اید.

ماااده  - 34جاادول یااا وااااوا ااه پاارداپاا

فااو ا ااداااده جاار

و کااارانااه کااارکاانااان شاااااهاارداری اار

اساااااس مقررات و مصاااو ااات مورد ع اال م اااتخاادمااان رسااا ی مشااا ول قااانون نهااا ه اااهناا
کااارکاانااان دو اا

و اصااا ا

تابصاااره فاو ا اداااده جاار

ااات ااداادی آن ااه عاا وه اای ااا ا

پرداپاا

تااداایاایاان و اارقاارار ماای شاااااود.

ماادیاران و سااارپارساااتااان و کااارشاااناااسااااان شاااهارداری ار ماباانااای ارقااا

فاو ا اداااده هااای م اااتاخاادمااان مشااا اول قاااناون ناهااا ه اااهناا
ها اتاراای کااه تاوساااه ساااااامااان ماادیاریاا

پرداپاا

کااارکنااان دو اا

ر اسااااااس

و ارنااامااه ریا ی کشاااور انجااا پااریرفتااه ااه مر لااه اجرا در

می آید.

فصل هار – آموا

ماااده  - 31واارت کشااااور ماا اال ا

اساااا

در اجاارای ماااده  ) 32قااانااون شااااهاارداری و ااه ماانااهااور اااال

اردن ساااطا مادالاومااات فانای و تخصاااصااای کااارکنااان مورد نیاااا شاااهرداریهااا امینااه هااای آموا
پاادماا

و وااا ان پاادماا

پیش اا

داوطالبااان اساااتخاادا و شاااااا ن را ااه طر مقتضااای و عناادا ل و ااا ایجاااد

مراک آمواشی فراه آورد.

تابصاااره  -1مااادا کااه واارت کشااااور در اجارای ایاان ماااده اماایانااه آمااوا
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م اااتااخاادمااان شاااهاارداریااهااا

را ااه طار ماقاتضااای فاراها نن وده اساااا

اساااتااانااداریهااا و شاااهرداریهااای ساااراسااار کشاااور می تواننااد

ا ه اهنگی واارت کشور امینه آمواشهای الا را در مال فراه ن ایند.

تابصاااره  - 2واااوا ااه اعاطااای امااتایاااا شااارکاا

در دوره هااای آماواشااای اعا اا کااوتاااه ماادت و الاانااد

ماادت ها ااانانااد واااوا اه آماواشااای کاا ارکانااان مشااا اول قاااناون اساااتاخاادا کشاااوری تادیین می شاااود .
فصل پنج – رفاه

ماااده  - 85م اااتخاادماان شاااهرداری ساااا ی یا

مااه اه تنااساااد مادت پادم ا

ق اسااات ااده اا مرپصااای

ا قو وفو ا داده های مر وط را دارند.

ماااده  - 81م اااتاخاادمااان شاااهارداری در صاااورت ا اتا

ااه ایا اااریاهااایای کااه ماااناع اا انجااا پاادماا

اشند اا مرپصیاستد جی است اده می ن ایند.

تابصاااره -جا در ماورد ایا اااریاهااای صااادااد ا ادا ج ااداکاثار اساااتا اااده اا ماارپصااای اساااتادا جاای
هارماه در سال اس .

ماااده  - 82م اااتاخااد مای تاوانااد ااا ماوافاقاا

شاااهارداری اا مارپصااای اادون اقاو اسااات اااده کناادب

ما و ماااناادن پ اا ا سااااااماانی م اااتخ ا د رسااا ی و ثااا ا

در ماادتی کااه اا مرپصااای اادون قو

سااااه ماااه در هارسااااال اساااتا اااده مای نا ااایااد ا ا امای نای اااا
مرپصااای پ ااا
ه پدم

یش اا

در صاااورتای کااه پاار اا پااایااان دوران

سااااامااانی منااساااد رای ارجااد اه م اااتخااد یاادشاااده موجود نبااشاااد وی اه اال آماااده

در می آید.

تابصاااره  -1ااداکاثر ماادتی کااه م اااتخااد شاااهرداری در طول پاادماا
قو اسااات اااده کنااد سااااه سااااال اساااا

پود می توانااد اا مرپصااای اادون

و ی رای ادامااه تاصااای ت عااا ی تخصاااصااای در رشاااتااه مورد

نایاااا شاااهارداری ایان مارپصااای ااا تصاااویااد شاااورا ااداکثر تااا دو سااااال دیگر قااا اال ت اادیااد اساااا .
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تابصاااره  - 2م اااتاخاادمااانای کااه در ااال مارپصااای اادون اقاو ه اااتانااد مای تاوانانااد ک اااکااان اا
م ایای ی ه ع ر طبقووا ه است اده ن اید.

تابصاااره  - 3ماادت مارپصااای اادون اقاو جا ء سااااا اقااه پاادماا

م اااتخااد ما اااو

ن ی شاااود .

ماااده  -83اساااات ا اااده اا ماارپصاااایااهااای مااووااااود مااواد  )23و  )24و  ) 21و تاابصااااره هااای ماار ااوط
راساااااس آیین نااامااه مورد ع اال در اااره م اااتخاادمااان رسااا ی مشااا ول قااانون اساااتخاادا کشاااوری انجااا
میشود.

ماااده  -88شاااهرداری مور

ااه طر مقتضااای در تااامین هااداشاااا

اساااا

و درمااان م اااتخاادمااان پود و

ایاجاااد ت اااهایا ت رفاااهای ارای کااارکانااان وایاجاااد مااایاه ماناااسااااد کااار و ک اا
اماینااه هااای مصااار ب م ااا ن ب قر
دو اتای و وا اااتااه ااه دو اا
مصو

ااه امور تداااونی در

ا ا ااانااه و نهااایر آن کااه ر اساااااس مقررا ت رفاااهی ساااااامااانهااای

ناهایاار قاااناون ناااوه ایاجاااد ت اااهاایا ت رفاااهای ارای کااارکاانااان دو اا -

 -1333تهیه و ه تصوید می رسد اقدا و م اعی ال ا را ه ع ل آورد.

ماااده  -80نااانچااه م اااتخااد فوت شاااود و مرپصااای اساااتاقاااقی ذپیره شااااده داشاااتااه اااشااااد قو و
فاو ا اداااده شاااراال و فاو ا اداااده هااای م اااتا ار او ااا اا
وی پرداپ

مرپصااایهااای ذپیره شااااده ااه وراث قااانونی

می شود.

فصل شش – اانش تگی

ماااده  - 83م اااتخاادمااان ثااا ا

شاااهرداری تهران اا نهر اااانشااا اااتگی تااا ع صاااناادو

وری ه م تخدمان شهرداری مووود ماده  ) 04اص

ماااده  - 83م ااااتااخاادمااان ثااا اا

ی قانون شهرداری مصو

اااانشااا اااتگی و

 1380ه تند.

و رساااا اای شااااهاارداریااهااا  -ااه جاا شااااهاارداری تااهااران اا نااهاار

ااانشااا اااتگی تاا ع صااانادو ااانشااا اااتگی و وری اه م اااتخادماان شاااهرداریها در سااااامان اانشااا اااتگی
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کشاااوری ه اااتنااد و اا نهر اااانشااا اااتگی و ک اااور پرداپ ا
ات ددی آن ه تند.

مش وال ن قانون ا ستخدا کشوری و اص

ماااده  - 84شاااهارداری ما الا

شااااده تااا ع مقررات اااانشااا اااتگی و وری ااه

اساااا

اا تاااریاا تاطابایاق وواااع م اااتخاادمااان پود ااا این آیین نااامااه

هار ماااه ماطااا اق ماقاررات قاااناون اساااتاخاادا کشاااوری و قااانون نهااا ه اااهناا

پرداپاا

کااارکنااان دو اا

ک اااورات قاااناونای اااانشااا اااتاگی م اااتخااد را ک ااار ن وده و پر اا اف ودن ساااه شاااهرداری ااا توجااه
ه قوانین یادشده مج ود آن را ه صندو

اانش تگی و وری ه مر وطپرداپ

ن اید.

تابصاااره  - 1وجاوه اااصاااال اعا اا ساااها م اااتخااد و شاااهرداری ااه
ان های دو تی کهاا طر

ساامان اانش تگی مدرفی می شود واری می ردد.

تابصاااره  - 2ک اااور اااانشااا اااتاگای م اااتاخاادمااان آماااده ااه پاادماا
اف ایشهای سنواتیا ت ا

ااااا

مخصاااو

در ی ی اا

ار مابنااای ت ااا

قو

روه و

و اا قو ماهانه آنان ک ر می شود.

ماااده  - 81شاااهارداری ما الا

اساااا

او ایان قو ماااهااانااه ک ااااانی کااه دوره آامااایشااای را اارارنااده

و ااه اساااتاخاادا قاطدی شاااهرداری پااریرفتااه می شاااونااد و هر نود ت اااوت یاا
اف ایش سنواتی و ارتقای روه م تخدمان را ه

ا صندو

ماااهااه قو

اااصاااال اا

اانش تگی واری ن اید.

ماااده  - 05م اااتاخاادمااان شاااهارداری مای تاوانانااد ااا داشاااتن شااارایه ایر تقاااوااااای اااانشااا اااتگی
ن ایند و شهرداری مخیر ه قبول آن اس :

ا

 -داشتن شص

 -داشتن ی

 )35سال سن.

و پنج  ) 20سال سا قه پدم

و پنجاه  )05سال سن.

تبصاااره  - 1هر اااه م اااتخاادمااان مشااا ول این آیین نااامااه قباال اا رسااایاادن ااه سااان اااانشااا اااتگی یااا
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ادااد اا آن فاوت شاااونااد اا تاااریا فوتب اااانشااا اااتااه ما اااو

و ت ااامی قو

اااانشااا اااتگی و اصااا

میشود.

ات ددی آن ه وراث قانونی آنها پرداپ

تابصاااره  -2م اااتاخاادمااان شاااهارداری در هار ااال مشااا اول قاااناون ناااوه تاداادیاال نیروی ان ااااانی در
دساااتاگاااهاهااای دو اتای  -مصاااو

 1333و اصااا

ااات اداادی آن و قاوانایان مر وط ااه اصااا

مقررات

اانش تگی و وری ه ه تند.

ماااده  - 01شاااهرداری مور

قباال اا تاااریا اااانشااا اااتگی در صاااورت اساااتاقااا م اااتخااد و

اساااا

انااا ااه درپاواساااا او ااداکاثار اهااار ماااه مارپصااای ااا اساااتا اااده اا اقاو و فاو ا داااده شاااراال و
سااااایار ما ایااای مار اوط ااه وی اعاطااا نا ااایااد و در هار ااال تاااریاا پااایااان ایان مارپصااای ااایااد طوری
تدیین شود که سن م تخد اا شص و پنج  ) 30سال ت ا تجاوا نن اید.

ماااده - 02

اقاو

عابااارت اساااا

اااانشااا اااتاگای و ورایا ااه اا کااارافاتاااد ای و وری ااه وراث م اااتخاادمااان شاااهرداری

اا مداادل ت ااامی قو و م ایااای دریااافتی آنهااا کااه م ت ک اااور اااانشااا اااتگی اساااا

در دو سااااال آپاار پاادماا

مشااااروط اار آناا ااه ااقااو

اااانشااا ااااتااگاای آنااهااا اا اااال تااریاان ااقااو

اانش تگی مقرر در قوانین و مقررات مر وط تجاوا نن اید.

ماااده  - 03شاااهرداری می توانااد م اااتخاادمااان رسااا ی و ثااا اا
پدم

پود را کااه دارای سااای سااااال سااااا قااه

ا هر قدر سن اشند اانش ته ن اید.

ماااده  - 08شاااهرداری م ل

اساااا

کلیااه م اااتخاادمااانی کااه شاااصاااا

و پنج سااااال ت ااا سااان دارنااد را

اانش ته ن اید.

ماااده  - 00ساااوا ق پاادماا

ت ااا وق ا

م اااتخاادمااان ثااا اا

در شاااهرداریهااا و ساااااامااانهااای وا اااتااه ب

واارتخااانااه هاااب موسااا ااااات و شااارکتهااای دو تی و موسااا ااااات ع ومی ایردو تی و سااا اا
صاااورت اناتااقااال ک اااور یااا اق اایا ااه اارا اار ماقااررات قاااناوناای یااا تاقااباال پاارداپاا
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شاااهردار در

آن ااه صاااناادو

اااانشااا اااتاگای ذی ر اه ار اساااااس ماقاررات مار اوط اا ناهار افا ایاش ساااناواتای و اااانشااا اااتاگی ج ء
آنها ما و

سنوات پدم

میشود.

تبصاااره  - 1ماااپاار پرداپ ا

ک اااور رای ساااوا ق پاادماا

ک اااور یااا اق ی ااه آن منتقاال یااا پرداپاا
قاااناون ناهااا ها اااهاناا
این آیین نامه پرداپ

پارداپاا

در شاااهرداریهااا و ساااااامااانهااای وا اااتااه کااه

نشااااده اساااا

مطااا ق مقررات قااانون اساااتخاادا کشاااوری و

کااارکانااان دو اا تادیین و ساااه شاااهرداری ااا توجااه ااه ماااده ) 84

می شود.

تبصاااره  -2ماااپاار پرداپ ا

ک اااور رای ساااوا ق پاادم ا

پااارج اا شاااهرداریهااا و ساااااامااانهااای وا اااتااه

کااه ک اااور یااا اق ایا ااه آن اناتاقااال نایااافاتااه اساااا

درصااااد  )%21او ین

ر مبنااای ی اااا

و یاا

قو و فو ا داااده شاااراال و سااااایر م ایااای مشااا ولک اااور اااانشااا اااتگی م اااتخااد ثااا ا
و اص

در شاااهرداری

ات ددی آن تدیین می شود که توسه م تخد پرداپ پواهد شد.

تبصاااره  -3نااانچاه م اااتخاادمااان سااااامااانهااای وا اااتااه ااه شاااهرداریهااا کااه ااه اساااتنااد اساااااسااانااامااه
آن ساااااامااان مشااا اول ایان آیاین نااامااه نی اااتنااد ر اساااااس مقررات مر وط ااه اساااتخاادا شاااهرداریهااا
در آیند سوا ق پدم

ت ا وق آنها مش ول اینماده اس .

ماااده  - 03ک اااااور مااتااداالااق در اجاارای تاابصاااااره هااای  )1و  )2و  )3ماااده  )00ایاان آیاایاان
نااامااه اا طار
صاااناادو

شاااهارداری ااه طور ی جااا و اا طر م اااتخااد در ی صااااد و ی اااا

اااانشااا اااتاگای پرداپاا

پرداپتی م اااتخاد اا ا

ق اااه ماااهااانااه ااه

می شاااود مشاااروط ر این ااه در مورد م اااتخاادمااان شاااااااال مج ود

دهی ک اااور اانشااا اااتگی سااانوات پدم

رشاااته وک اااور اانشااا اااتگی جاری

اا یاا

اهااار ماجا اود ااقاو و فاو ا اداااده شاااراال و در ماورد اااانشااا اااتاگااان و وراایا ااه اگایااران

اا یاا

اااانشااا اااتاگای یااا ورایا ااه تاجاااوا نا انااد در صاااورتای کااه اا این مقاادار تجاااوا

اهااار

اقاو

کند ه ه ین می ان ه تدداداق اط ماهانه او اوافه می شود.

ماااده  - 03سااااا قااه پاادماا

م اااتخاادمااان مشااا ول ماااده  ) 00این آیین نااامااه اا نهر اااانشااا اااتگی

و وری ااه در صاااورتی ج ء پاادم ا رسااا ی آنهااا ما اااو می شاااود کااه ااه موجااد ا ااا صااااادر شااااده ااه
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صااااورت ت ا ااا وقاا

یااا ااا دریااافاا

ااقااو اا شااااهاارداریااهااا وساااااامااانااهااای وا ااااتااه یااا یاا اای اا

واارتخانه ها و موس ات دو تی وده اشد.

تابصاااره  -ساااوا ق پاادماا

ک ااااانی کااه در تاااریا تصاااویااد این آیین نااامااه ااه عنوان کااارمنااد ثااا اا

ااا ماقاررات اساااتاخاادامی تطبیق شااااده انااد اا اااا اف ایش سااانواتی و اااانشااا اااتگی قااا اال ا ت ااااا
اساااا
پدم

مشاااروط ار ایانا ااه ساااوا اق یااادشااااده ماناطبق ااا ی اااتهااای قو و ماادارکی کااه مبین انجااا
آنها در مشاال اداری شهرداری اس

ماااده  - 04ماادت پاادم ا

ه تایید شورا رسیده اشد.

ج ء سااااا قااه آنااان ما اااو می شاااود مشاااروط ر

وری ااه م اااتخاادمااان ثااا ا

ایانا ااه م اااتاخااد ک اااور اااانشااا اااتاگی ساااه پود را طبق تبصاااره هااای  )1و  )2و  )3ماااده ) 00
ااااد ماورد و ماااده  ) 03ایاان آیاایاان نااامااه پاارداپاا
مور

ه پرداپ

سه پود

ن ا ااایاانااد کااه در ایاان صااااورت شااااهاارداری ناای ا

د مورد در مدت مقرر اس .

ماااده  - 01م اااتخاادمااان رسااا ی مشااا ول ماااده  ) 188قااانون اساااتخاادا کشاااوری در صاااورت ت ااایاال می
تاوانانااد ااه اساااتاناااد تابصاااره  ) 3ماااده یااادشااااده مشااا ول این آیین نااامااه شاااونااد و شاااهرداری مور
اساااا

درپواساااا

آنهااا را ااه ساااااامااان ماادیریاا

اااانشااا اااتاگی کشاااوری ن اااباا

و رنااامااه ری ی کشاااور ارسااااال ن ااایااد تااا ساااااامااان

ااه واری ک اااور مر وط ااه صاااناادو اااانشااا اااتگی شاااهرداری اقاادا

ن اید.

ماااده  - 35در صااااورتاای کااه م ااااتااخاادمااان شااااهاارداری ااه عاالاال ااایاار ناااشاااای اا کااارب اا کااارافااتاااده
شاااناااپاتااه شاااونااد ار اساااااس ماقاررات قاااناون اساااتخاادا کشاااوری و قااانون نهااا ه اااهناا
کااارکانااان دو اا

و اصااا

صاااورتی کااه سااانوات پرداپ ا
سال ت ا ما و

ااات ااداادی آن اقااو ورایا ااه اا کااارافااتاااد ای دریااافاا

پرداپاا

ماای نا ااایاانااد و در

ک اااور اااانشااا اااتگی م اااتخاد اا پااان ده  )10سااااال ک تر اااشااااد پااان ده

می شود.

ماااده  - 31در صاااورتای کااه م اااتاخااد ثااا اا
کااارب ااکااارافاتاااده شاااود اادون رعااایاا

در ایان اناجااا ورایا ااه ااه عالاا

ساااناوات پارداپاا
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ااادثااه ناااشااای اا

ک اااور اااانشااا اااتاگایب ت ا ااا

اقاو ب فااو

ا اداااده شاااراالب ت اااوت تطبیق وسااااایر م ایااای مشااا ول ک اااورات اااانشااا اااتگی م اااتخااد در امااان اا
کااارافااتاااد اای در مااورد او اارقاارار ماای شااااود مشااااروط اار آن کااه اا ااداکااثاار ااقااو اااانشااا ااااتااگاای
مقرر در این آیین نامه تجاوا نن اید.

تابصاااره  - 1هار اااه م اااتاخااد موواااود این ماااده ااه علاا
کارافتاد ی او ه عنوان قو وری ه ه وراث قانونی وی پرداپ

تابصاااره  -2اعاا اده ااه پاادماا

ه ااان ااادثااه فوت شاااود قو وری ااه اا

می شود.

م اااتاخاادمااان اا کااارافتاااده در صاااورتی کااه هبودی اااصاااال ن اااینااد و

تواناایی اشاااتراال یاافتاه ااشاااناد قبال اا رسااایادن اه سااان شاااصااا

ساااا گی

مانع اسااا و تشاااخید آن

ر عهده شورا اس .

ماااده  - 32در صاااورتای کااه م اااتاخااد اااانشااا اااتااه یااا اا کااار افاتااادهب فاوت شاااود اقاو ورای ا ااه
وراث قانونی او رقرار میشود.

ماده  - 33وراث قانونی در این آیین نامه عبارتند اا:

ا

 -اوجه دای ی

تابصاااره  -در صاااورتی کااه متوفی دارای نااد اوجااه اااشااااد این ساااه

ااه ت اااااوی ین آنهااا تق ااای

میشود.

 -اوجب در صورتی که علیلب اا کارافتاده و تا

ت ل اوجه متوفی پود وده اشد.

پ  -فاراناادان ذکااور ماتااوفای تااا پااایااان اای اااا
دانشگاهها یا موس ات آموا

سااااا اگاای و در صاااورت ادامااه تااصااایاال در ی ا اای اا
و پنج سا گی.

عا ی رس ی کشور تا پایان ی
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ت  -فراندان اناث تا امان اپتیار شوهر.

ث  -فراندان علیل یا ناقد ا دضو م تخد متوفی که اا کارافتاده اشند مادا ا د ر.

ت اال متوفی وده و پاادر ااداقاال شاااصاااا

ج  -وا اادین م اااتخااد متوفی مشاااروط ر این ااه تا ا

سااااال

و مادر داقل پنجاه و پنج سال داشته یا ااکارافتاده اشند.

چ  -نااواد اااناای کااه پاادرشااااان فااوت شااااده و در ک ا ااا اا

م ااااتااخااد مااتااوفاای ااوده انااد ااا دارا ااودن

شرایه ندهای پ) و ث) این ماده

 -دپتران متوفی که مطلقه شده اند.

ماااده  - 38ماجا اود اقاو ورای ااه اااامااانااد ااان مدااادل ت ااا
اا کااارافاتاااد ی م اااتخااد متوفی اساااا
شاااود در صاااورت قطع ساااه هر یاا

قو

اااانشااا اااتگی یااا قو وری ااه

کااه ااه ت اااااوی ین اااامااانااد ااان واجااد شااارایه تق ااای می
اا اااامااانااد ااان ساااه قطع شااااده ااه ت اااااوی ااه ساااه ساااایر

اااامااانااد ااان افا وده پاواهااد شااااد ب هار اااه اااامااانااده واجااد شااارایاه م اااتاخااد ماتوفی مناصااار ااه
فرد اشد کل قو وری ه ه وی پرداپ

می شود.

ماااده  - 30در صااااورتاای کااه م ااااتااخااد قااباال اا اارقااراری ااقااو

اااانشااا ااااتااگاای یااا وراایاا ااه اا

کااارافااتاااد اای مااووااااود ماااده  )02ایاان آیاایاان نااامااه فااوت شااااودب ااقااو وراای ا ااه اااامااانااد ااان او اار
مابانااای تا ااا

اقاو

اااانشااا اااتاگای اساااتاقاااقی م اااتخااد متوفی ااه ترتیااد مقرر در ماااده  )38این

آیایان نااامااه رقرار می شاااود در این مورد سااانوات پرداپاا
که اا پان ده سال ک تر اشد پان ده سال ت ا منهور می شود.
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ک اااور اااانشااا اااتگی م اااتخااد در صاااورتی

ماااده - 33

اقاو ورا یا ااه وراث شاااهاادا و سااااایار ایاثااار اران عابااارت اساااا

اا اقاو ورایا ااه مقرر

ات ددی.

در قوانین و مقرراتمر وط ا اص

ماااده  - 33هار اااه ساااناوات پارداپاا

ک اااور اااانشااا اااتاگای م اااتاخااد ماتاوفای یااا اا کااار افااتاااده

ک تر اا دو سااااال اااشااااد متوساااه قو ماادتی کااه ک اااور اااانشااا اااتگی را پرداپ ا

کرده اساااا

م ت

مااسبه قرار می یرد.

ماااده  - 34ااکااارافااتاااد اای در ایاان آیاایاان نااامااه عاابااارت اسااا ا

اا عااد تااوانااایاای کاااماال و دایاا اای

م تخد ه انجا کار.

ماااده  - 31تشاااخید اا کااارافتاااد ی و سااابااد آن و تشاااخید این کااه فوت م اااتخااد ااه علاا

ااادثااه

ناااشااای اا کااار یااا در ایاان اناجااا ورایا ااه اوده اساااا

و نای ا تشاااخایاد ماوارد ماناادرج در مااواد )81

ااااد ماورد ار عاهااده هیااات ماادیره صاااناادو

اااانشااا اااتگی شاااهرداری تهران یااا ساااااامااان

و ) 05

اااانشااا اااتاگای کشاااوری اساااا

در صاااورت اپاتا

و رنامه ری ی کشور ال ا االجرااس .

و در مورد سایر شهرداریها نهر ساامان مدیری

ماااده  - 35در صاااورتی کااه م اااتخااد متوفی اا ااا اا
ا ات ااااا
پرداپ

شااااده قابالای یااا پاادماا

قیه اق اط مر وط مدا

ناهر ب در مورد شاااهرداری تهران نهر شاااورای تهران

پرداپ ا

ک اااور اااانشااا اااتگی سااانوات پاادماا

ورای ااه ع ومی ااده ااار اااشاااادب شاااهرداری و اااامااانااد ااان او اا

ه تند.

ماااده  - 31در صاااورت دریااافاا

هار اونااه وجاهای اا وجاوه عا اومای کشاااور در قابااال پاادماا

م ااات رب

اپر قو وری هم نود اس .

ماااده  - 32دریااافاا
یاا

ایاش اا یاا

اقو وری ااه یااا یاا

اقاو

اااانشااا اااتاگای رای ایااا پاادماا
قو

قو وری ااه توا ااا یاا

ه چنین دریااافاا

اااانشااا اااتگی اا صاااناادو

یش اا

اااانشااا اااتگی

کشاااوری و صاااناادو ماوسااا ااااات دو تیب شاااهرداریهااا و ساااااامااانهااای وا اااتااه ب انج نهااای هااداری و
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سااااااماااناهااایای کااه جانابااه مااالای دارنااد و ها یانااه هااای آناهااا اا درآماادهااای پااا
شاااود م نود اساااا

م اااتخاادمااانی کااه م اااتاق دریاااف ا

قو اانش تگی اشند در است اده اا هر ی

یش اا ی ا

ماالی تااامین می
قو وری ااه و

قو وری ااه یااا ی ا

اا آنها مخیر ه تند.

تبصره  -است اده اا قو وری ه پدر و مادر تواما ا رعای مقررات مر وط مجاا اس .

ماااده  -33شاااهارداری مای توانااد در صاااورت روااااایاا

م اااتخااد اع اا ثااا اا

یااا رسااا ی تااا ع قااانون

اساااتاخاادا کشاااوری درصاااادی اا اقاو ماااهااانااه او را ااه مای ان مقرر در قااانون تشااا یاال
انااداا کااارکاانااان دو اا
ااا ا

مصااااو

ااااا

پر

 1333و اصاااا

ااات ااداادی آن ک اااار و پاار اا افاا ودن ماادااادل آن

ااااا

پاااصااای ااه نااا ساااپرده م اااتخااد شاااهرداری ن د ی ی

ساااه شاااهرداری مج ود آن را در

اا ااانا اهااای کشاااور ناگاهااداری نا ااایااد و پار اا اااانشااا اااتااه شاااادنب اا کااارافاتاااد ی یااا فوتب مج ود
ساااپرده م اااتخااد و ساااه شاااهرداری را ااه ع وه ساااود اااصاااال شااااده ااه طور ی جااا ااه م اااتخااد یااا
وراث قانونی او پردااد.

ماااده  - 38هار اااه م اااتاخاادمای کااه طاباق این آیین نااامااه اا قو

اااانشااا اااتگی اسااات اااده می کنااد

ااه ماوجااد ا ا داد اااه صااااا ا اصااااا اتااا یااا تابدااا ااه مارومیاا

اا قو اجت اااعی ما و شاااود تااا

امااانای کااه اا اقو اجت اااعی مارو اساااا شاااخصااااا اا دریااافاا
اود و ای در صاااورتای کااه ماا ا اومایاا

ماار اوط ااه دوره پاادماا

قو

اااانشااا اااتگی مارو پواهااد

وی اااشااااد ااا عااا لااه او ماااناانااد وراث

قااانااوناای اااانشااا ااااتااگااان مااتااوفاای رفااتااار ماای شاااااود و ا اار جاار و مااااا ااوماایاا
دوره اااانشااا اااتگی اااشااااد در ماادت یااات م اااتخااد ت ااا
مقرر در ماده  )38این آیین نامه پرداپ

قو

اااانشااا اااتگی اه عااا لااه او ااه ترتیااد

می شود.

ماااده  - 30هار اااه م اااتاخاادمای کااه طاباق ایان آیایان نااامااه م اااتاق دریااافاا
شاااناااپاتااه شااااده اساااا
دریااافاا
ارا اا

ااقااو

ماار ااوط ااه

قو

اااانشااا اااتگی

ااه ماوجااد ا ا قاطادای داد اااه صااااا ا اا قو اجت اااعی و ااه تبع آن اا

اااانشااا ااااتااگاای مااااارو شااااود و ااداادا در اثاار اعاااده دادرساااای اا ا تااهااا مااناات اااابااه

اااصاااال نا ااایااد مااا ااه ا ت اااوت قو

)(74این آیین نامه در مدت مارومی

دریاف

شده اس

اااانشااا اااتگی اساااتاقاااقی پود و وجوهی کااه طبق ماااده
ه او پرداپ
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می شود.

ماااده  - 33هار اااه م اااتااخاادمای کااه طابااق ایان آیاایان نااامااه اا اقااو
اساااتا اااده مای کنااد در ماادت یاا

سااااال قو

اااانشااا اااتاگاای یااا ورای ا ااه

اااانشااا اااتگی یااا وری ااه پود را مطااا بااه ن نااد عااا لااه

او در صاااورتای کااه طاباق شااارایاه ماااده  )38ایان آیین نااامااه مشااا ول دریااافاا
اق دارنااد ماوقاتااا ااقاو ورایا ااه مااقارر پاود را تااقاااوااااا و دریااافاا
م اااتاخااد یااادشااااده فاوت شاااادهب اقاو ورای ااه موقاا

قو وری ااه اااشااانااد

کانانااد ا ار ااداادا مادالااو شاااود

اا تاااریا فوت ااه طور دای

رقرار می شاااود و

ووااااع ااقاو او ااه ااا اا

اول اار ماای ااردد.

تاابصااااره  -ماانااهااور اا عااا لااه در ایاان آیاایاان نااامااه افاارادی ه ااااتاانااد کااه ااا رعااایاا

شاااارایااه مااقاارر

در صاااورتاای کااه ماادالااو شااااود در ااال ایااات اساااا
در ماده  )33این آییننامه اا قو وری ه است اده می ن ایند.

ماااده  - 33تاوقایا

اقاو

اااانشااا اااتگی یااا وری ااه در قبااال مطااا بااات دو اا

اقاوقای ااا ا ا قاطادای داد اااه صااااا ا فاقه تااا می ان یاا

هااار

قو

یااا اشاااخااا

قیقی و

اااانشااا اااتگی یااا وری ااه

جای اس .

ماااده  - 34تارت تااا ادایاا

کشاااور جا اهاوری اسااا مای ایاران ماوجااد قاطاع اقاو

اااانشااا اااتگی و

وری ه پواهد شد.

ماااده  - 31در صاااورتی کااه پاادماا

م اااتخااد در شاااهرداری قطع شاااود و مقررات مااال پاادم ا

جاادیااد

اساااا

ک اااور

م اااتاخااد ااه او اجااااه دهااد انااا ااه درپاواساااا

اوب صاااناادو

اااانشااا اااتاگای م ل

اااانشااا اااتگی مر وط ااه او را اع اا ساااه شاااهرداری و ساااه م اااتخااد ااه صاااناادو مر وط ااه مااال
پدم

جدید انتقال دهد.

ماااده  - 45هار اااه پاادماا
وجوهی که ا

ک ور اانش تگی پرداپ

ماااده  - 41صاااناادو
یا

م ااااتااخااد در شااااهارداری قااطااع و اا شاا ا اول ایاان مااقااررات پااارج شااااود
کرده اس

ه او م ترد می شود.

اااانشااا اااتگی  -موواااود ماااده  ) 83این آیین نااامااه -مور اساااا

هر سااااه سااااال

ااار وواااع مااا ی صاااناادو را اا نهر تطبیق ک اااور اااانشااا اااتگی ااا توجااه ااه تدهاادات صاااناادو در
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ماورد اقاو

اااانشااا اااتاگای و ورایا ااه ر اساااااس مااااسااابااات فنی مورد ررسااای دهااد و نتیجااه را ااه

شاااهارداری تااهااران اعا
شهرداری ن ب

ن ا ااایااد تااا در صاااورتاای کااه صاااناادو

ااا کا اابااود اعاتاابااار مااواجااه اااشااااد

ه تامین آن اقدا ن اید.

ماااده  - 42در صااااورتاای کااه وااااریااد ریااا اای ااقااو مااووااااود ماااده  ) 22ایاان آیاایاان نااامااه تااراایاایاار
این ترییر قو م اااتخاادمااان اااانشااا اااتااه و وری ااه گیر ه اااننااد م اااتخاادمااان

نا ااایااد ااه ن اااباا

اااانشااا اااتااه و ورایا ااه اگایار مشااا اول قاااناون اساااتخاادا کشاااوری و قااانون نهااا ه اااهناا
کارکنان دو

پرداپاا

اف ایش مییا د.

ماااده  - 43اناواد مااجاااااتاهااا و تاارتاایااد رسااایااد ای ااه تااخاالا ااات و تااقصااایاارات اداری م اااتااخاادمااان
شاااهرداری ه ااان اساااا
ناهااا ه ا اااهااناا

کااه در مورد م اااتخاادمااان رسااا ی مشااا ول قااانون اساااتخاادا کشاااوری و قااانون

پاارداپاا

ه اان اپتیاااراتی اساا ا

کااارکاانااان دو اا

اع ا ااال ماای شااااود و در ایاان مااورد شااااهااردار تااهااران دارای

کااه در مقررات یااادشااااده ااه رییر موسااا ااااه م اااتقاالدو تی ت ویض شااااده اساا ا

و این اپتیارات در سایر شهرداریها ا پیشنهاد شهرداری و تایید شورای اع ال می شود.

تابصاااره  - 1رسااایااد ای ااه تاخالا ااات کااار ران شاااهرداری و ساااااامااانهااای وا اااتااه ر اساااااس آیین
نااامااه ای پااواهااد ااود کااه تااوساااااه واارت کشاااااور تااهاایااه و پاار اا تااایاایااد واارت کااار و امااور
اجت اع ی اع ال پواهد شد.

تابصاااره - 2

ااداکثر ماادت ارا ااه اعتراوااااات در پصاااو

آیین نااامااه ااه د یرپااانااه شاااورا ی ا
ماااه ن اااباا

ماااه اساااا

م ااااایاال اساااتخاادامی موواااود ماااده  )1این

و شاااورای یااادشااااده مور اساااا

ااداکثر طی ماادت دو

ااه ماوواااود رسااایااد ای و پاااساااا ال ا را اا طاریاق د ایارپااانااه شاااورا ااه ذی نا ع ا

ن اید.

ماااده  - 48م اااتاخاادمااان شاااهارداری مای تواننااد اا پاادماا

شاااهرداری اساااتد ااا کننااد مشاااروط ر این

کااه تصاااا اایاا پااود را دو ماااه قااباال اا اساااااتااداا ااا اا طااریااق وا ااد مااتاابااود ااه اطاا د شااااهاارداری
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ارسااااانانااد مااادا کااه ماوافاقاا

نشااااده اساااا

شاااهرداری ااا اساااتد ااای م اااتخااد ااه او ا

او در

قبال ورای ی که ع هده دار اس م وول شناپته می شود.

تبصاااره  - 1وجوهی کاه م اااتخاد م اااتد ی اا

ک اااور اانشااا اااتگی ه صاااندو اانشااا اااتگی پرداپ

کرده اس ه او م ترد می شود.

تابصاااره  -2م اااتخاادمی کااه ااه منهور شااارکاا

در انتخااا ااات شاااوراهااای اسااا می اا سااا اا

شاااهاارداری اساااتاادا ااا ماای دهااد مای تااوانااد در صاااورت عااد اناتااخااا

پار اا اع ا

پود در

رسااا ای نااتااایااج

اناتاخااا ااات ااداکاثار طای ماادت دو ماااه ااه شاااهرداری یااا ساااااامااان وا اااتااه ذی ر ه مراجدااه ن ااایااد و
اشاااتارااال ماجاادد او مانادای ناادارد در صاااورتای کااه پ اااا
موجود نباشد ه ال آماده ه پدم

ساااااامااانای رای ارجاااد ااه افراد یااادشاااااده

در میآیند.

ماااده  - 40در صااااورتاای کااه م ااااتااخااد دو ماااه اادون اط ا د و عاارر مااوجااه در مااااال پاادماا
اااوااااار نشاااااود اا تااااریاااا تااارت پاادما ا

اااه پاادما ا

پااود

وی پااااتا ا ااه داده مااای شاااااود.

تابصاااره  - 1ا ار م اااتاخااد ماوواااود ایان ماااده شااارایاه اااانشااا اااتااه شاااادن را طبق مقررات مر وط
دارا اشد اانش تهپواهد شد.

تابصاااره  - 2هار م اااتاخااد مشااا اول ایان ماااده ماادعای شاااود ااه عالالی کااه پااارج اا اادود قاادرت و
اپاتیااارات او وده نتوان اااتااه اساااا

اااوااار شاااود یااا عااد

درمااال پاادماا

ادعااای او ماورد قاباول شاااهارداری قارار ناگایارد ماای تاوانااد شااا ااایاا

ضاااور

را اط د دهااد و

پاود را ااه وااا ایا ااه ماادارت مااورد

اساااتاناااد ااه هایااات رسااایااد ای ااه تاخالا ااات اداری کااارماناادان مار وط ت ااالی ن ااایااد در صاااورتی کااه
رای صااااادر شااااده اااکای اا ماوجااه اودن عااررمشااااارا ایااه اااشااااد ااه پاادماا
اوموجه ما و

اعاااده و ماادت ایباا

پواهد شد.

تابصاااره  - 3ایااا اایاباا
قو وری ه قا لا ت ا

نی

اایار ماوجااه م اااتاخااد اا ااااا
.
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تاجار ااهب ارتاقااای اروهب اااانشااا اااتگی و

مااده  - 43در صاااورتی کاه پ ااا

ساااااماانی م اااتخاد

ار شاااود و پ ااا دیگری متناااساااد اا شااارایه

او ارای ارجاااد ااه وی ماوجود نباااشااااد مطااا ق قااانون اساااتخاادا کشاااوری م اااتخااد آماااده ااه پاادماا
می شود.

ماده  - 43قو دوران آماد ی ه پدم

ه ترتید ایر تدیین می شود:

 -اا ماه اول تا آپر ماه شش را ر آپرین قو .

ا

 -اا ماه ه ت تا پایان ماه دوااده نص آپرین قو .

تابصاااره  -دوران آماااد ای ااه پاادماا
سا قه پدم م تخد ما و

ک اااور اااانشااا اااتاگی ااه ماااپاار ت ااا

ااا پارداپاا

قو ج ء

می شود.

ماااده  - 44در صااااورتاای کااه در طااول دوران آماااد اای ااه پاادماا

پ اااا

مااناااسااااباای اارای ارجاااد ااه

م اااتاخااد ماوجاود ناباااشااااد یااا اناتاقااال وی ااه سااااایر شاااهرداریهااا می ااار نشاااود ااا او مطااا ق ماااده
) (74قااانااون اساااااتااخاادا کشاااااوری و تاابصاااااره هااای اصااااا
تبصاااره  -شاااهرداریهااا م ل نااد ی ا
را

ااااااااه

واارت کشاااور نی م ل
شهرداریها و ساامانمدیری

ن اااخااه

واارت

کشاااااااااااور

اسااا

هر شاااش ماااه یاا

آماااد ی ااه پاادماا
ارساااااااااااال

اای آن رفااتااار ماای شاااااود.

م اااتخاادمااان ثااا ا

و رسااا ی پود

ناااااااا ااااااااایاااااااانااااااااد.

ااار فهرساااتی اا م اااتخاادمااان یااادشااااده را ااه کلیااه

و رنامه ری ی کشور ارسال کند.

ماااده  - 41شاااهارداری ما الا

اساااا

م اااتاخاادمی را کااه طبق قااانون مدلق شااااده اساااا

اارا اا ب اا تاااریااا قااطااداای شاااادن رای داد اااه ااه پاادماا

ا ااقااا و کاالاایااه ااقااو دوران تااداال ایااق را ااه

ماااپاار آپاریاان ااقااو امااان اشاااتاارااال ااه او ااپااردااد و در صاااورتاای کااه پ اااا
پا ی نباشد م تخد آماده ه پدم

ما و

میشود.
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در صاااورت

سااااااماااناای اارای او

ماااده  - 15م اااتاخاادمااان ثااا اا
اناتاخااا

شاااهارداری کااه ارای نا ااایانااد ای ماجلر یااا ا راا سااا اا

یااا ااه مقااامااات موواااود ماااده  )3قااانون اساااتخاادا کشاااوری منصاااو

شاااهردار

می شاااونااد تااا پااایااان

تصاااادی ماقااامااات یااادشااااده اا شاااهارداری هایاد اونااه اقاو یااا ما ایااایی دریااافاا

نخواهنااد کرد و ی

این مادت ج ء ساااا قاه پادما آنهااا ما اااو می شاااود مشاااروط ر این اهک اااور ااانشااا اااتگی ساااه پود
را ااه ماااپاار آپااریاان ااقااو و م ا ایااای دریااافااتاای ااه صااااناادو
تبصاااره  -شاااهرداری م ل اساااا

اااانشااا ااااتااگاای ماار ااوط ااپاارداانااد.

م اااتخاادماان یااادشااااده را پر اا اااا شاا ا

واجااد شااارایه ا راا آن اااشااانااد منصاااو
ارجاد موجود نباشد آماده ه پدم ما و

کنااد و ی در صاااورتی کااه پ اااا

ااه پاادم ا

در پ اااتی کااه

ساااااامااان

تصاااادی رای

می شوند.

ماااده  - 11م ااااتااخاادمااان مااووااااود مااواد  )183و  )188قااانااون اسااااتااخاادا کشااااوری شاااااااال در
شهرداری اا اا پرداپ

قو و م ایا تا ع مقررات این آیین نامه ه تند.

ماااده  - 12انتقااال و ماااموریاا

م اااتخاادمااان ثااا اا

سااااایر دساااتگاااههااا و ااا د ر ااا درپواساااا

و رسااا ی شاااهرداری و ساااااامااانهااای وا اااتااه ااه

کتبی م اااتخااد و موافق ا

دساااتگاااههااای یااادشااااده مجاااا

اس .

تابصاااره  - 1ک اااور اااانشااا اااتاگای یااا اق ایا ااه ساااها م اااتخاادمااان موواااود این ماااده در مورد
م اااتخاادمااان شاااهرداری تهران ااه صاااناادو

اااانشااا اااتگی شاااهرداری تهران و در مورد کااارکنااان سااااایر

شاااهرداریهاای کشاااور اه صااانادو ااانشااا اااتگیکشاااوری منتقال می شاااود و کلیاه ساااوا ق پادما آنهاا که
ااا اا

آن ک اااور اااانشااا اااتاگای یااا اق ای ااه پرداپاا

کااارکنااان ما اااو و ااا آن دساااتااه اا کااارکنااان کااه ااا اا
یااا اق ایا ااه پارداپاا

شااااده اساااا
سااانوات پاادم ا

اا هر اااا

ج ء پاادماا

این

آنهااا ک اااور اااانشااا اااتگی

نشااااده اااشااااد طابق مقررات پیش ینی شااااده در قااانون اساااتخاادا کشاااوری

ب قاااناون ناهااا ها اااهااناا پارداپاا

و آیایاان نااامااه هااا و دساااتاورا ادا االاهااای اجارایاای

کااارکانااان دو اا

مر وط رفتار می شود
.
تابصاااره  - 2اناتاقااال کااار ااران شاااهارداریاهااا و ساااااامااانااهااای وا اااتااه ااه سااااایار شاااهارداریااهااا و
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سااااااماااناهااای وا اااتااه ااا تاوافاق طارفایان ماباادا و ماقصااااد) ا ماااناع اساااا
کااار اران ااایااد توساااه شاااهرداری یااا ساااااامااان وا اااتااه مباادا ااه
وا اااتااه مقصااااد واری شاااود کااه در این صاااورت ساااوا ق پاادماا

ااااا

و اق ساااناوات ایاان

شاااهرداری یااا ساااااامااان

قبلی کااار ر در مااال اشاااترااال جاادیااد

قا ل ا ت ا اس .

ماااده  - 13اناتااقااال و ماااماوریاا

م ااااتاخاادمااان شااااهارداری اار اساااااس مااقاررات و آیاایاان نااامااه هااای

مورد ع اال م اااتخاادمااان رسااا ی مشااا ول قااانون اساااتخاادا کشاااوری و قااانون نهااا ه اااهناا
کارکنان دو

پرداپاا

انجا میشود.

ماااده  - 18م ااااتااخااد م ا اال ا
مااافااو پااود را در اادود ورااای ا
تار پاود را ار پا

در اادود قااواناایاان و مااقاارراتب ا اا ااا و دسااااتااورات روسااااای

اساااا

و اپااتاایااارات پااود اجاارا ناا ااایااد ا اار م ااااتااخااد دسااااتااور مااقااا اااال
اساااا

قاوانایان و ماقررات تشاااخید دهااد م ل

ااه صاااورت کتبی مرااایرت دساااتور

را ااه مااافااو اطاا د دهاادب در صااااورتاای کااه اادااد اا ایاان اطاا د مااقااا اااال تاار ااه صااااورت کااتااباای
ار اجارای دساااتاور پاود تاااکایااد کارد م اااتاخااد ما الا

ااه اجرای دساااتور صااااادر شااااده پواهااد ود.

ماااده  - 10شااااهاارداری ن ا اای تاوانااد مشاااا ااوال ن ایاان آیایاان نااامااه را ج ا در مااوارد مصاااار اا پ اااا
سااااااماااناای پااود اار کاانااار کااناادب مااگاار ایاان کااه ااا تااایاایااد شااااورای اا فاااصااالااه او را ااه پ ااا ا
ساامانی دیگر منصو

ن اید.

ماااده  - 13واارت کشااااور م ا اال ا

اساااا

دسااااتااورا ااد ا االااهااای ال ا اارای اجاارای ایاان آیاایاان نااامااه را

کااه اگاوناگی تهیااه و تصاااویااد آن پیش ینی نشااااده اساااا
ماادیااریاا

تنهی ن ااایااد و پر اا تاااییااد ساااااامااان

و اارناااامااه ریاا ی کشاااااور ااه اجاارا درآورده مااادا کااه ایاان آیاایااان نااامااه هااا و

دساااتاورا ادا الاهااا تاهایااه نشااااده آیایان نااامااه هااا و دساااتاورا ادا الاهااای فادلی مورد ع اال شاااهرداریهااا
و ساامانهای وا ته نافر ه تند.

ماده  - 13واارت کشور م وول نهارت ر

ن اجرای این آیین نامه اس .
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ماااده  - 14در ماوارد ی کااه ایان آیایان نااامااه م ااا اوت اساااا
قانون نها ه اهن پرداپ

کارکنان دو

ر اساااااس قااانون اساااتخاادا کشاااوری و

ع ل می شود.

ماده  - 11تصوید نامه ش اره  13035 .ت  103مور  13343332و سایر مقررات مرایر ااین آیین نامه رو میشوند.
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